
FX MONİTÖR  08.12.2015 

TÜRKİYE 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de sanayi üretimi Ekim ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak %0.1 artış gösterdi. 

Yıllık bazda da %4.6 büyüme ile beklentilerin üzerinde gerçekleşen verinin Türk Lirası’na etkisi pozitif oldu. Veri sonrası USDTRY paritesi 2.91’in altına 

sarktı. 

 

EURO BÖLGESİ 

Almanya Ekim ayı fabrika siparişleri, aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında açıklandı. Veri sonrası aşağı yönlü bir seyir izleyen EURUSD paritesi bu 

sabah itibariyle Dolar Endeksi’ndeki düşüşle birlikte bir miktar primle ilerlemekte. 

 

ABD 

Dün ABD kanadında günün öne çıkan gelişmesi, bu yıl FOMC’de oy hakkına sahip Atlanta FED Başkanı Lockhart’ın konuşmalarıydı. ABD 

ekonomisinin ılımlı büyüme sergilediğini ve faiz artırımına hazır olduğunu ifade eden Lockhart, ilk faiz artırımının ardından, faiz artırımlarının 

"kademeli" olmasını beklediğini belirtti. 

 

ASYA/PASİFİK 

• Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte, çeyreksel ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde büyüyürek teknik resesyondan çıkmış oldu. Veri sonrası 

USDJPY paritesine sert satışlar görüldü. 

• Çin’de Kasım ayı ticaret dengesi, ihracatların beşinci; ithalatların on üçüncü kez daralma göstermesiyle birlikte, piyasa tahminlerinin altında 54.1 

milyar dolar fazla verdi. 

 

EMTİA 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’nün Cuma günü aldığı kararla petrol üretim tavanını günlük 1.5 milyon varil artırması sonrası emtialarda 

oluşan satış baskısı, yerini bugün tepki alımlarına bırakmış durumda. Brent Petrol 41 dolar seviyesine doğru ilerlerken; Altın 1073 desteğinde 

seyretmekte. 

TSİ Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Ekim Sanayi Üretimi(Aylık) %0,1 -%0,2

12:00 3.Çeyrek GSYH (Final) %0,3 %0,3

20:10 →Kanada Merkez Bankası (BOC) Başkanı Stephen Poloz konuşma yapacak.

Veri Takvimi



FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0880 Direncini Test Etmekte.    08.12.2015 

Veri açısından sakin olan haftanın ilk gününde, Almanya 

mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi beklentilerin 

altında kalsa da bir önceki aya göre pozitif 

değerlendirilebilir. St. Louis FED Başkanı James Bullard, 

faiz artırımının ve FED bilançosunun küçültmeye 

başlamasının zamanının geldiğini, Atlanta FED Bşk. 

Dennis Lockhart da faiz artırımı için koşulların gayet 

tatminkâr olduğunu belirtti. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Gün içi işlemlerde 1,0840 

kontrol seviyesi civarında işlem görmeye devam eden 

paritede geri çekilmenin devam etmesi ile 1,0810-1,0770-

1,0740 destek seviyeleri test edilebilir. Ara verilen yükseliş 

hareketine tekrar devam edilmesi durumunda ise 1,0880-

1,0920-1,0960 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 

 

Kısa Vade Direnç 3 1.0975

Uzun Vade Direnç 2 1.0931

PERİYOD Direnç 1 1.0884

1 Gün % Pivot 1.0840

5 Gün % Destek 1 1.0793

Aylık % Destek 2 1.0749

2015 Destek 3 1.0702
-10.14

0.31

2.24

 DEĞİŞİM

1.11

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.0872 1.0707 1.1032 3.04% 54.97 33.07 1.0459 1.1559 20% 12%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



FX MONİTÖR – USD/TRY: 2.9180 Seviyesinden Direnç Görmekte. 08.12.2015 

Hafta sonu yaşanan gelişmelerle yeni bir jeopolitik kriz 

oluşacağı endişeleriyle TL’de zayıf bir seyir oluştu. ABD 

tarafında ise FED üyeleri Lockhart ve Bullard’ın ilk faiz 

artışı için FED’in istihdam ve enflasyon hedeflerine 

ulaştığını belirttiler. 2,88 seviyesi aşağısında kapanış 

sergileyemeyen USDTRY paritesinde dün gerçekleşen 

işlemlerde alıcıların ön plana çıkması ile %1 civarında 

yükseliş gerçekleşmiştir. Bu sabah yurtiçinde beklentilerin 

üzerinde gelen sanayi üretim verisinin de etkisiyle kur, 

2.91’in altına sarktı. 

  

Teknik olarak incelendiğinde; Son iki işlem gününü 

pozitif kapatan paritede 2,9050 seviyesi kontrol noktası 

olarak takip edilebilir. Kontrol noktası üzerinde kalındığı 

müddetçe 2,917-2,9290-2.94 direnç seviyeleri test 

edilebilir. Tepki satışları ile karşılaşılması durumunda ise 

kontrol noktası altında 2,8960-2,8870-2,8750 seviyeleri 

destek olarak izlenebilir. 

 

Kısa Vade Direnç 3 2.9697

Uzun Vade Direnç 2 2.9434

PERİYOD Direnç 1 2.9282

1 Gün % Pivot 2.9019

5 Gün % Destek 1 2.8867

Aylık % Destek 2 2.8604

2015 Destek 3 2.8452
-19.65

0.24

-0.53

 DEĞİŞİM

0.50

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.9069 2.8821 2.7788 -3.58% 53.14 14.95 2.7993 3.0473 79% 87%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



FX MONİTÖR – XAU/USD: 1080 Direncinin Altında Satış Baskısı Devam Edebilir! 08.12.2015 

FED toplantısının yaklaşıyor olması ile birlikte altın 

üzerindeki  baskının arttığı gözlemlenmekte. Bunun yanı 

sıra, petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin de altın 

fiyatlarını baskılamakta olduğu görülüyor. Enflasyona 

karşı en önemli güvenli liman olan sarı metal, petroldeki 

gerileme ile birlikte çekiciliğini daha da kaybediyor. 

Dolayısıyla piyasadaki faiz artırım beklentileri ve petrol 

fiyatlarındaki gerileme  altındaki yükseliş çabalarının 

sonuçsuz kalmasına neden olabilir. 

  

  

Teknik olarak incelendiğinde; Geçtiğimiz haftayı tepki 

alımlarıyla 1080 üzerinde tamamladıktan sonra dün bu 

seviye altına sarkan Altın, Asya seansında 1065 ara 

destek seviyesinden alıcı buldu. Ancak 1080 altı 

kalıcılığın devamıyla tekrar 1065 desteğinin kırılması 

halinde 1045 desteği izlenebilecekken; oluşabilecek 

yükselişlerde ise tekrar 1080 üzerinde tutunulduğu 

takdirde 1100 ve 1108 dirençleri takip edilebilir.  

Kısa Vade Direnç 3 1103.42

Uzun Vade Direnç 2 1095.09

PERİYOD Direnç 1 1083.22

1 Gün % Pivot 1074.89

5 Gün % Destek 1 1063.02

Aylık % Destek 2 1054.69

2015 Destek 3 1042.82
-9.32

0.25

0.44

 DEĞİŞİM

-1.68

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1074.30 1073.35 1150.40 7.18% 44.84 28.04 1041.05 1196.55 11% 4%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



TEMEL GÖSTERGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır;  70’in üstü aşırı alım 

olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder. 

 

SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart 

sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın 

göstergesidir. 

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. 

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracements):  Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci 

destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. 

 

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan değerleri 

trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. 

ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. 

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. 

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. 

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 

1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile 

gösterilir. 

Kısa Vade  : Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı 

Uzun Vade: Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı 

Kısa Vade : Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı 

Uzun Vade: Fiyat günlük ortalamanın altında ise aşağı 



 

Yasal Çekinceler:  
Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış Destek Bölümü tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. 

 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri 

tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 

uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda 

yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, 

görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan 

yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz. 
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